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Internremiss från SACO:
”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre
utbildning, regeringsuppdrag till UKÄ”
Föreningens styrelse lämnar följande synpunkter:
Psykologutbildningen visar dessvärre verkligen inte framfötterna inom det här området, se sid
113ff. Sorgligt med tanke på hur viktig den här frågan borde vara för just psykologer utifrån all
kunskap som nu finns om hur våldsutsatthet utgör en riskfaktor både för den fysiska och den
psykiska hälsan. Livskvalitén överlag påverkas negativt vare sig man bevittnat, hört eller på
annat sätt upplevt våld, och det gäller i synnerhet för små barn.
Barnkonventionen borde vara en tydligt uttalad grundbult inom områdena Mänskliga rättigheter
och Barns utsatthet för våld. Likaså bör det vara självklart att man har frågor om olika typer av
våld vid anamnestagning och vid differentialdiagnos. Enligt Socialstyrelsens rekommendation
ska generell screening för våldsutsatthet göras inom barn- och vuxenpsykiatrin, liksom
mödrahälsovården. Det senare är redan genomfört i princip i hela landet. Inom övrig
primärvård bör man ställa frågorna riktat. Kunskap om att den här typen av regelverk finns ute
på psykologernas framtida arbetsplatser bör klargöras redan under utbildningen, liksom hur
man ställer frågorna och att det finns strukturerade formulär att tillgå.
Mycket utbildningsmaterial finns tillgängligt på Nationellt centrum för kvinnofrid, det är bara
att hämta (http://nck.uu.se/). Dessutom har många landsting lokala kunskapscentrum som kan
bidra med föreläsare etc.
För oss som arbetar specifikt med målgruppen känns det synnerligen angeläget att frågan om
våld i nära relationer uppmärksammas mer inom alla professioner som har kontakt med barn i
pedagogiskt, utredande eller stödjande syfte. Vi märker i vårt dagliga arbete att det finns kvar
en ängslan och ett motstånd mot att se problemet, även om det talas mer om det idag. Man
fokuserar hellre på möjliga individuella diagnoser hos offret än söker orsaker i relationerna när
kvinnor och barn söker vård.
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